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I.

DISPOZITII GENERALE
Pentru ciclul de studii universitare de masterat, conform Legii
nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi
completările ulterioare, concursul de admitere la Facultatea de Drept
„Simion Bărnuţiu“ din Sibiu se organizează:
A.
În domeniul fundamental ŞTIINE JURIDICE în cadrul
următoarelor programe:
1. Drept judiciar privat
2. Instituţii de Drept Privat Român
3. Drept European
4. Ştiinţe penale
B.
În domeniul ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE, în cadrul
următoarelor programe:
1. Administraţie Publică Europeană
2. Managementul Poliţiei Locale
La admiterea în ciclul de studii universitare de masterat pot candida
absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de
licenţă, conform Legii nr. 288/2004, precum şi absolvenţii cu diplomă de
licenţă sau echivalentă a studiilor universitare de lungă durată, conform
Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru programele de studii universitare de masterat din domeniul
drept, respectiv Instituţii de Drept Privat Român, Drept European,
Ştiinte Penale şi Drept Judiciar privat, fiind programe ştiinţifice, se pot
înscrie absolvenţi ai ciclului I de studii universitare, licenţiaţi în
domeniul fundamental ştiinţe juridice şi/sau ştiinţe administrative studii
universitare de 4 (patru) ani.
Pentru programul de masterat Administraţie Publică Europeană,
care este un program ştiinţific se pot înscrie absolvenţi ai ciclului I de
studii universitare, licenţiaţi într-unul din domeniile de licenţă
componente ale domeniilor fundamentale de ştiinţe sociale şi politice,
ştiinţe juridice sau ştiinţe economice.
Pentru programul masteral Managementul Poliţiei Locale, care
este de profesionalizare, se pot înscrie absolvenţi licenţiaţi în orice
domeniu.

Pentru studiile postuniversitare de masterat, conform Legii nr.
84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, admiterea
se organizează la următoarele programe de studii:
A. În domeniul fundamental ŞTIINŢE JURIDICE:
1. Proceduri judiciare speciale
2. Instituţii de drept privat român
3. Contencios public
4. Investigarea criminalistică în procesul penal
5. International and Comparative Public Law (LLM) – în
limba engleză
B. În domeniul ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE următoarelor
programe:
1. Servicii publice naţionale şi locale
2. Managementul proiectelor în administratia publica
3. Managementul ordnei publice şi gestionarea situaţiilor
de criza
Pentru admiterea la studii postuniversitare de masterat pot candida
numai absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă a studiilor
universitare de lungă durată, conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
Pentru programele de masterat ştiinţifice: Instituţii de Drept Privat
Român, Ştiinţe Penale, Drept European şi Drept Judiciar Privat se pot
înscrie doar absolvenţii licenţiaţi în domeniul de licenţă drept şi ştiinţe
administrative.
Pentru programele de masterat Administraţie Publică Europeană şi
Managementul poliţiei şi instituţii comunitare se pot înscrie absolvenţii
licenţiaţi în orice domeniu.

II. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR, ORGANIZAREA ŞI
DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE
Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere la toate programele
de studii masterale se face într-o primă perioadă, între 01.06 -28.07.2010,
cu afişarea rezultatelor la data de 31.07.2010 şi o a doua perioadă între
29.07-30.09.2010, cu afişarea rezultatelor în 30.09.2010. Confirmarea
locului obţinut se face în cel mult două săptămâni de la data afişării
rezultatelor. Neconfirmarea în această perioadă atrage pierderea locului
obţinut prin concurs.
Taxa de înscriere este de 100 RON pentru fiecare program de
studii de masterat şi se achită la sediul Facultăţii de Drept Simion
Bărnuţiu în momentul depunerii dosarului. La transferul de la un program
la altul se menţine taxa de înscriere.
Secretariatul Comisiei de admitere pe facultate primeşte dosarele
întocmite de candidaţi, efectuează înscrierea şi eliberează legitimaţiile de
concurs numai dacă, după verificarea fiecărui dosar, acesta conţine:
- 1 dosar plic
- cerere tip de înscriere, completată corect;
- diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, în
original sau în copie legalizată sau adeverinţa eliberată de
facultate pentru absolvenţii promoţiei 2008;
- foaia matricolă în copie legalizată sau adeverinţă eliberată de
facultate din care să rezulte mediile generale ale anilor de studii;
- trei fotografii tip buletin de identitate;
- certificatul de naştere, în copie legalizată;
- copie a buletinului de identitate sau a paşaportului;
- adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale
şcolare sau teritoriale (medic de familie) din care să rezulte
starea sănătăţii candidatului;
- dovada de plată a taxei de înscriere sau înscrisul doveditor al
încadrării într-una din categoriile exceptate de la plata taxei de
înscriere.

Comisia de admitere pe facultate verifică zilnic dosarele
candidaţilor înscrişi şi confirmă, sub semnătură, legalitatea înscrierii. În
cazul în care se constată nereguli în ceea ce priveşte conţinutul dosarului,
candidaţii respectivi sunt convocaţi, de urgenţă, la sediul facultăţii, pentru
clarificarea situaţiei şi adoptarea unei hotărâri definitive. Hotărârile se
comunică în scris candidaţilor şi prin afişare la sediul facultăţii. În cazul
în care candidaţii nu depun înscrisurile necesare în vederea înscrierii sunt
eliminaţi din concursul de admitere.
La încheierea definitivă a înscrierii, Comisia de admitere va
înainta Comisiei centrale de admitere situaţia numerică a candidaţilor

înscrişi la admitere şi ulterior situaţia finalã a rezultatelor concursului de
admitere.
Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere pentru admiterea în ciclul
de studii universitare de masterat candidaţii orfani de ambii părinţi, cei
proveniţi din casele de copii sau plasament familial, copiii eroilor martiri
ai Revoluţiei din decembrie 1989, precum şi membrii de familie ai
cadrelor didactice şi personalului auxiliar din Universitatea “Lucian
Blaga” din Sibiu. Copiii personalului didactic (în activitate, pensionar sau
decedat) sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere dacă nu au mai
beneficiat anterior, la admiterea în cadrul aceleiaşi instituţii de învăţământ
superior, de o altă scutire de plată a taxei de înscriere. Scutirea de plată a
taxelor de înscriere la concurs se face numai pe baza actelor (dovezilor)
prezentate de candidaţi din care să rezulte că fac parte dintr-una din
categoriile enumerate anterior. Plata taxelor se face pentru fiecare
program separat.
Scutirea de plata taxei de înscriere nu presupune scutirea de
taxă de şcolarizare.
Dacă prima specializare este făcută prin achitarea taxei de studiu,
cea de-a doua specializare poate fi studiată cu finanţare de la bugetul de
stat.
Concursul de admitere pentru studiile universitare şi
postuniversitare de masterat se desfăşoară fără susţinerea de probe scrise
de concurs, iar media de admitere este media generală de absolvire a
ciclului de licenţă. În cazul în care se obţin medii egale, departajarea se
face în funcţie de media aritmetică a anilor de studii.
CONTESTAŢII
Contestaţiile se depun în termen de 48 de ore de la afişarea
rezultatelor. Termenul de rezolvare a contestaţilor este de 48 de ore.
Rezultatul contestaţiilor se comunică celor interesaţi, în termen de 48 de
ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, prin afişare, la
sediul facultăţii, de către Comisia de admitere pe facultate. După
expirarea termenului de rezolvare şi răspuns la contestaţii, rezultatul
admiterii se consideră definitiv şi nu mai poate fi modificat.
IV. DISPOZIŢII FINALE
Actele candidaţilor înscrişi care nu au confirmat locul obţinut, se
restituie acestora, la cerere, pe baza actelor de identitate, după afişarea
rezultatelor, predând legitimaţia primită la înscriere.
Preşedintele şi secretarul Comisiei de admitere pe facultate
păstrează o evidenţă riguroasă a numărului de ore prestate de fiecare
cadru didactic sau personal tehnico-administrativ care a participat la
organizarea şi desfăşurarea admiterii.
Nu se recunosc concursurile de admitere susţinute în alte centre
universitare.

Taxele de înscriere nu se restituie în caz de retragere a dosarului de
înscriere.
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